
 

 

 
 
 
 

TEHNI NA NAVODILA 
 
 

3-SLOJNI LES IGLAVCEV IN LISTAVCEV 

 
Ploš e iz naravnega lesa TILLY so ve slojne ploš e iz masivnega lesa, pri katerih sta dva vzporedno potekajo a krovna sloja pod kotom 90o 
zlepljena z osrednjo lego (u inek zapore). Osrednje lege iz palic oz. desk so po dolžini sti no vpete. Krovni sloji so sestavljeni iz posameznih 
neprekinjenih zatesnjenih zlepljenih lamel. Krovni sloj in osrednja lega sta v osnovi izdelana iz iste vrste lesa. Troslojne ploš e iz naravnega 
lesa TILLY se proizvajajo v skladu s standardom EN 13353. Pridržujemo si pravico do sprememb, ki  jih pogojuje proizvodnja. 
 
Opis proizvoda: 
 
vrsta lesa – les iglavcev: smreka, bor, macesen, duglazija, cemprin 
vrsta lesa – les listavcev: javor, breza, bukev (dušena), hrast, jelša, jesen, ešnja 
 
Število plasti: L3 troslojen smreka, bor, macesen, duglazija, cemprin;  

vse vrste lesa listavcev 
 L5 petslojen smreka, bor, macesen in po želji  duglazija 
 
Dimenzije ploš : skupna debelina pri lesu iglavcev:  13, 15, 19, 22, 26, 27, 32, 42 mm 
 skupna debelina pri lesu listavcev:  20 mm (po želji 26 mm) 
 
 dolžinska mera pri lesu iglavcev:  5000 mm (4000, 4500) 
 dolžinska mera pri lesu listavcev:  720, 800, 950, 1250, 1650, 1900, 2050, 

    2300, 2500 mm ( e je potrebno 3000 in 
    3500 mm) 

 širina pri lesu iglavcev:   1250; 2050 mm 
 širina pri lesu listavcev:   1250 mm 
 na željo posebni formati 
 
Dimenzije krovnih slojev: krovni sloji pri lesu iglavcev:   3,5; 5,5; 8,0; 9,5 mm 
 krovni sloji pri lesu listavcev:   5,0 mm 
 širina lamel pri lesu iglavcev:   90 – 140 mm 
 širina lamel pri lesu listavcev:   71 mm 
 
Kakovostni razredi lesa iglavcev: 
 
Kakovostni razred A (oz. 0 v skladu z EN 13017-1) za smreko, bor, macesen, duglazijo, cemprin: 
Zatesnjena površina, les z ravnimi vlakni, zdrave trdno zaraš ene manjše veje, posami ne manjše lise, prakti no brez zelenik in votlih 
sredic, enakomerna barva, dovoljeni posami ni epi iz naravnih vej in popravila lis, brez beljav (pri macesnu, boru, cemprinu), v celoti 
poravnana struktura in kakovost elne strani pohištva.  
 
Kakovostni razred AB (oz. A v skladu z EN 13017-1) za smreko, macesen, duglazijo: 
Zatesnjena površina, gladek do rahlo grob les, zdrave trdno zaraš ene veje, dovoljene posami ne rne to kovne veje, posami en pojav 
lažjih zelenik, možen manjši delež votlih sredic, dovoljena manjša barvna odstopanja, dovoljene manjše razpoke na robovih ploš , epi iz 
naravnih vej, lise in popravila lis v ve ji meri dovoljena, dovoljene posamezne beljave (pri boru, macesnu in duglaziji), v celoti homogena 
slika lesa.  
 
Kakovostni razred B (B v skladu z EN 13017-1) za smreko, bor, macesen, duglazijo, cemprin: 
Zatesnjena površina, mo an in izrazit vzorec lesa, dovoljene ve je veje in lise, ve  popravil s epi iz naravnih vej in možne lise, zelenike, 
manjša razbarvanja, dovoljene votle sredice in beljave (pri boru, macesnu, duglaziji in cemprinu).  
 
Kakovostni razred C (C v skladu z EN 13017-1) za smreko, bor, macesen, duglazijo, cemprin:  
Brez posebnih zahtev glede kakovosti, razbarvanja, votlih sredic, zelenik, veje, lise in razpoke so mogo e v ve jem obsegu, v celoti brez 
posebnih zahtev glede površine in stabilnosti oblike, brez popravil.  
Stran C je po želji mogo e zatesniti z lesnim kitom (C+) 
 
 
Kakovostni razredi lesa listavcev: 
 
Kakovostni razred A: 
Zatesnjena površina, razvrš anje kakovosti elne strani po barvi 
 
Kakovostni razred B: 
Zatesnjena, barvno razvrš ena površina, mo an in izrazit vzorec les, dovoljene veje ter posamezni epi iz naravnih vej. 
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1-SLOJNI LES IGLAVCEV 
 
Enoslojne masivne lesene ploš e so sestavljene iz neprekinjenih, po dolžini paralelno potekajo ih masivnih palic ene vrste lesa, ki so med 
seboj zatesnjeno zlepljene. Posamezne letve niso klinasto pocinkane (oznaka: LINC). Enoslojne ploš e iz naravnega lesa TILLY se 
proizvajajo v skladu s standardom EN 13353.  
 
 
Opis proizvoda 
 

Vrste lesa:  smreka, bor 
Debeline ploš : smreka: 18, 21, 24, 27, 32,42, 52 mm; na željo posebne debeline 

   bor: 18, 27, 42 mm; na željo posebne debeline 
Dolžine:  5000 mm (4000, 4500 mm) 
Širina:  1210 mm 
  na željo posebni formati 
Širina letev: 40 – 43 mm 

 
 
Kakovostni razredi: 
 
Kakovostni razred A (oz. 0 v skladu z EN 13017-1) za smreko in bor: 
Praviloma neopore na kakovost elne strani in pohištva. Zatesnjena površina, zdrave trdno zarasle manjše veje, posami ne manjše lise, 
prakti no brez zelenik in votlih sredic, enakomerna barva, dovoljeni posami ni epi iz naravnih vej in popravila lis, prakti no brez beljav 
(pri boru), zadnja stran zaprta.  
 
Kakovostni razred B (oz. A v skladu z EN 13017-1) za smreko in bor: 
Zatesnjena površina, gladek do rahlo grob les. Zdrave, trdno rasle veje, dovoljene posami ne rne to kovne veje, dovoljene rno obrobljene 
veje (pri boru), možen manjši delež votlih sredic, dovoljena manjša razbarvanja, dovoljene plitve razpoke na robovih ploš . Dovoljeni epi 
iz naravnih vej, lise in popravki lis, zadnja stran zaprta.  
 
Kakovostni razred BK (oz. B v skladu z EN 13017-1) za smreko: 
Je osnovna kakovost. Površina enostransko zaprta. Dovoljena mo na in izrazita struktura lesa, ve je veje, lise, zelenike, votle sredice in 
razbarvanja ter plitve površinske razpoke. 
 
 

 
 
 

PODRO JA UPORABE 
  

ZA 3-SLOJNE IN 1-SLOJNE PLOŠ E IZ MASIVNEGA LESA: 
 

 
• kot ploš a za izdelavo pohištva: za opremo dnevnih sob, spalnic, otroških sob, kuhinj, manjše pohištvo, za opremo  vrtcev, 

pisarniško opremo, opremo kopalnic, regale itd.  
 
• kot notranje podporne ploš e: obloge zidov in stropov, polnila za vrata, ostala polnila, okrasni tramovi itd 

.  
• kot konstrukcijske ploš e v lesogradnji, obloge zunanjih površin, obloge balkonov, slepi pod, fasadne ploš e (ki niso neposredno 

izpostavljene vremenskim pogojem), opaženje vrat; uporaba kot nosilne in/ali vezne opažne ploš e v lesogradnji na podlagi 
atestov (atest gradbenega nadzora Z-9.1-320 oz. oznaka CE v skladu z EN 13986) 
 

• za izdelavo vrat: patentirana 5-slojni sestavljeni vratni surovec (evropski patent št. 0756058) in 3-slojna sestavljena vratna 
obrobna letev, polnilna ploš a s posebno debelim 8,0 mm krovnim slojem 

 
• kot talne ploš e in deske v podeželskih hišah 
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ZNA ILNE LASTNOSTI  
 
 

PLOŠ  IZ NARAVNEGA LESA TILLY 
 
Razpoložljivi tehni ni razredi masivnih lesenih ploš  (SWP) v skladu z EN 13986 in vlažnost lesa pri odpremi: 
SWP/1: masivne lesene ploš e za notranjo uporabo na suhih podro jih; vlažnost pri odpremi 8% + 2% 
SWP/2: masivne lesene ploš e za notranjo uporabo na vlažnih podro jih; vlažnost pri odpremi 10% + 3% 
 
Lepljenje: 
Tri- in petslojne ploš e iz lesa iglavcev ter trislojne ploš e iz lesa listavcev (razen ploš  iz bukve in javorja) so lepljene z duroplasti nim 
sistemom lepila na osnovi melaminske smole (MUF). Lepljenje ustreza uporabnemu razredu AW 100 (v skladu z ÖN B 3008). 
 
Ploš e iz bukve in javorja so lepljene s temperaturno visokoobstojnim termoplasti nim sistemom lepila na osnovi PVAC. To lepljenje ustreza 
razredu uporabnosti IF 20 (v skladu z ÖN B 3008). 
 
Enoslojne ploš e iz masivnega lesa so z izjemo debeline 52 mm (PVAC) lepljene z duroplasti nim sistemom lepljenja na osnovi melaminske 
smole (MUF). To lepljenje ustreza razredu uporabnosti AW 100 (v skladu s standardom ÖN B 3008). 
 
Ploš e iz naravnega lesa, lepljene z AW100, so primerne za uporabo na zaš itenih zunanjih podro jih. Kljub lepljenju, odpornemu 
na vremenske pojave, je nujno upoštevati s stališ a gradbene fizike neopore no izvedbo gradnje ter brezhibno zaš ito površin in 
robov. Pri uporabi na zunanjih površinah lahko v ve ji meri nastajajo razpoke in nabrekajo spoji. 
 
 
Gradbeno-fizikalne 
lastnosti: surova debelina  toplotna prevodnost  odpornost na vodno pri  
 8% u    v skladu z EN 13986  paro in difuzijo µ v                         

      skladu z EN 13986 
 
smreka:    470 kg/m3   0,13 W/mK  67/192 
bor:    550 kg/m3   0,14 W/mK  71/201 
macesen:    580 kg/m2   0,15 W/mK  75/205 
duglazija 510 kg/m3 0,13 W/mK  78/208 
 
Lastnosti protihrupne zaš ite v skladu z EN 13986: 
 dušenje zvoka v zraku R:  R = 13 x lg(mA) + 14 <dB>   mA…površinska teža <kg/m2> 
 stopnja absorpcije zvoka:  0,10 pri 250 – 500 Hz 
     0,30 pri 1000 – 2000 Hz 
 
Razred obnašanja v požaru v skladu z EN 13986: 
            D-s2,d0 (razred obnašanja v požaru D: normalno gorljiv; nastajanje dima s2: šibko nastajanje dima; d0: brez 

gorljivega odcejanja/odpadkov) 
            DFL-s1  pri uporabi za talno oblogo (razred obnašanja v požaru DFL: normalno gorljiv; nastajanje dima s: dim < 

750 % min) 
            Z uporabo sredstev za zaš ito pred požarom na mestu vgradnje je mogo e dose i višje razrede gorljivosti.  
 
Emisije: 
Vse ploš e iz naravnega lesa TILLY so zlepljene prakti no brez formaldehida! 
Razred formaldehida E1 (< 0,1 ppm oz. < 3,5 mg/m2h), dolo en v skladu z EN 717-2; vsebnost formaldehida pri 0,03 ppm Ploš e iz 
naravnega lesa TILLY ne vsebujejo pentaklorfenola (PCP), sredstev za zaš ito lesa in organskih topil.  
 
Trdnost: 
Masivne lesene ploš e so primerne za uporabo v gradbeništvu za nosilne in podporne konstrukcije. Troslojne ploš e iz lesa iglavcev imajo 
atest gradbenega nadzora DIBt Berlin (Ü Z-9.1-320). Atest gradbenega nadzora za troslojne ploš e iz lesa iglavcev oz. izjava o skladnosti 
CE sta za vse proizvode TILLY, izdelane v skladu z EN 13986, na voljo na internetni strani www.tilly.at, lahko pa ju zahtevate neposredno 
pri našem podjetju.  
 
Oznaka: 
Vsi gradbeni proizvodi so na vzdolžnih robovih ploš  in na listku palete ozna iti z ustrezno oznako CE v skladu s standardi EN 
13986 in EN 13353 oz. s številko atesta gradbenega nadzora Z-9.1-320, ki ga je izdal DIBt Berlin. 
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POMEMBNE INFORMACIJE 
 
 
Izvor lesa: 
Vse lesne surovine izvirajo iz gozdarsko-pravno neopore nih virov in stalno vzdrževanih gozdov. Proizvodi podjetja TILLY imajo certifikat 
PEFC CoC (certifikat PEFC: PEFC/06-38-116; HolzCert Austria). 
 
Površina: 
Globinsko kalibrirana in fino brušena, na zgornji in na spodnji strani z granulacijo brusilnega traku K60 
 
Profiliranje robov/obdelava površine: 
Na željo je mogo e profilirati robove in obdelati površino. 
 
 
Foliranje: 
Na željo možno posami no foliranje (maks. format 5000 mm dolžina x 1250 mm širina) 
 
Obdelava: 
Ploš e iz naravnega lesa TILLY je enostavno obdelovati in predelovati  z vsemi obi ajnimi stroji za obdelavo in predelavo lesa. Mogo e so 
tudi vse metode ro ne in industrijske površinske obdelave ter strukturirani postopki obdelave površine (krta enje, peskanje itd.). 
 
Odstranjevanje odpadkov: 
Lesene odrezke ter žagovino in ostanke skobljanja je mogo e zažigati v vseh pe eh za les skoraj brez škodljivih ostankov in z izredno 
majhnimi emisijami.  
 
Priporo ila: 
S transportom od tovarne do stranke se lahko vlažnost ploš  kratkoro no spremeni. Zato pred nadaljnjo predelavo priporo amo 
klimatizacijo.  
 
Pri visokih elnih elementih obstaja ve je tveganje za nastanek veganja. Izkušeni uporabniki in obdelovalci si pri gradnji s temi elementi 
znajo pomagati z ustreznimi postopki.  
 
Upoštevajte uravnoteženo klimo prostora (pribl. 20oC, relativna vlažnost zraka 40-50%), predvsem v kurilni sezoni, saj se boste s tem 
izognili nastajanju razpok. Pred obdelavo preverite kakovost ploš  iz naravnega lesa. Pomanjkljivega blaga ne obdelujte.  
 
 
Predpisi za skladiš enje: 
 
Ploš e je potrebno skladiš iti v leže em stanju v zaprtih in suhih prostorih in jih najmanj enkrat na teko i meter enakomerno podložiti. 
Pakete in posamezne ploš e je potrebno pokriti s folijo.  
 
Kakovostne zna ilnosti: 
 
• ploš e iz naravnega lesa TILLY so naravni lesni material 
• ploš e iz naravnega lesa TILLY so prakti no brez formaldehida 
• ploš e iz naravnega lesa TILLY se proizvajajo v skladu s standardi 
• ploš e iz naravnega lesa TILLY se proizvajajo na okolju prijazen na in 
• ploš e iz naravnega lesa TILLY stalno preverjajo akreditirane ustanove 
 
 
PLOŠ E IZ NARAVNEGA LESA TILLY so VRHUNSKI PROIZVOD lesne industrije.  
 
 
 

 
 
 
 
 

TILLY Holzindustrie Gesellschaft m.b.H., A-9330 Althofen / Avstrija 
Krappfelder Strasse 27, telefon +43 (0) 42 62-21 43, telefaks +43 (0) 42 62-41 44 

office.platten@tilly.at  www.tilly.at 
 

 

 
 
 
Slo  © TILLY Holzindustrie GmbH - 2004 - Pridržujemo si pravico do sprememb  4 


